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بريت فلينت: تاريخ يف معرض

يــر متحــف إيــف ســان لــوران مبدينــة مراكــش مــن 21 أكتوبــر 2020 وإىل غايــة 1 غشــت 2021 

تقديــم معــرض يرســم حيــاة بــرت فلينــت، حيــاة ناظــر شــغوف متكــن بفضــل قربــه مــن مختلــف 

ــن  ــر م ــرض أك ــع املع ــي. ويجم ــا النموذج ــن إدراك طابعه ــراء م ــوب الصح ــرب وجن ــات املغ ثقاف

ــة  ــرض، مبعي ــة املع ــوار، أمين ــى مك ــا من ــا خصيص ــخصية، اختارته ــه الش ــن مجموعت ــة م 200 قطع

بــرت فلينــت نفســه. إذ تشــهد كل القطــع املعروضــة عــن نظرتــه لتنــوع وثــراء التقاليــد األمازيغيــة 

والقرويــة التــي ازدهــرت مــن األطلــس إىل األطلــس الصغــر ومــن الصحــراء إىل الســاحل.

كــا يشــكل هــذا املعــرض جــزءا مــن عالقــة صداقــة وإعجــاب وتعــاون طويلــة مــا بــن مؤسســة 

ــار  ــة الســخية التــي منحهــا هــذا األخــر ملتحــف بي حديقــة ماجوريــل وبــرت فلينــت. فبعــد الهب

برجــي للفنــون األمازيغيــة ســنة 2015، كان مــن الواجــب عــى املؤسســة تكرميــه، وهــو مــا بــدء 

فعــال بعــد نــر كتــاب شــامل حــول تجربتــه ســنة 2018 ويتواصــل اليــوم بفضــل هــذا املعــرض.

نظــم املعــرض عــى شــكل قصيــدة برصيــة واســعة يف احــرتام ملنهــج بــرت فلينــت مــن حيــث الرتكيــز 

عــى لغــة صوريــة. ترســم الســالل والفخــار والحــي والتائــم واملنســوجات والقطــع الجلديــة، معــا، 

مشــهدا معــرا عــن فكــره ونظرتــه لتلــك املناطــق. ومــن حيــث طريقــة تجميعهــا، تدعونــا القطــع 

املعروضــة إىل إعــادة صياغــة مقاربتنــا لإلنتــاج الفنــي ملختلــف هــذه املناطــق. يأخذنــا املعــرض يف 

رحلــة خياليــة مــع عبــوره مختلــف هــذه املناطــق، مــن مراكــش إىل تافياللــت وحتــى مــدن جنــوب 

الصحــراء الكــرى مــن النيجــر وحتــى موريتانيــا. 

ترتبــط كل مرحلــة مــن مراحــل املســار مبنطقــة معينــة لقــح تاريخهــا وغــر وأثــرى مناطــق أخــرى 

حســب تنقــل الســكان الرحــل أو شــبه الحــر. إذ تعــد كل قطعــة معروضــة شــاهدا ودليــال عــى 

مارســات ثقافيــة مشــرتكة وبرهانــا عــى قاعــدة ثقافيــة مشــرتكة. هــذه الفسيفســاء التــي تتشــكل 

مــن منطقــة ألخــرى، مــن املغــرب وحتــى الســاحل، هــي كذلــك مفتــاح إعــادة اعتبــار مختلــف هــذه 

العــوامل ككيــان ثقــايف وفنــي واحــد.

مــن هــذا املنظــور، يتحــدث املعــرض عــن نظــرة بــرت فلينــت لألعــال والعــوامل التــي تلمــح لهــا. 

كــا تتحــدث األعــال عــن بعضهــا البعــض، فرتســم لنــا صــورة معينــة لهــذه الجغرافيــا الفنيــة. رشق-

غــرب، جنوب-شــال، تبــدو التبــادالت والحــركات كهمــزات وصــل ثقافيــة تربــط التقاليــد املغربيــة 

بأفريقيــا جنــوب الصحــراء. مــن خــالل هــذا الحــوار، مــا بــن تقاربــات وإشــارات، يســلط املعــرض 

ضــوء جديــدا عــى هــذه الثقافــات ويســعى إلبــراز املســاهات املتبادلــة لجميــع هــذه الزخــارف 

واألمنــاط. 

يخرنــا املعــرض الكثــر عــن بــرت فلينــت وكذلــك عــن عاملنــا، فــردد صــدى املناطــق التــي زارهــا 

والثقافــات األقــرب لقلبــه. يســتمد املعــرض قوتــه، شــأنه شــأن فكــر بــرت فلينــت، مــن قدرتــه عــى 

أن يكــون يف تناغــم تــام مــع عــرصه، فاملعــرض، وفكــر فلينــت، عرصيّــان للنخــاع.

منى مكوار

أمينة املعرض

ماري كريستني لباسكل

أمينة مساعدة
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بريت فلينت، مراكش، 1957

تطور إدرايك وفهمي للثقافة األمازيغية، نص أكتبه بنفيس

ــة يف اللغــة واألدب اإلســباين.  ــا عــى شــهادة جامعي ــت فيه ــدا ســنة 1931، وتحصل ــدت يف هولن ول

ولـّـدت زيــاريت األوىل لقــرص الحمــراء يف غرناطــة يف نفــي شــغفا واهتامــا بتاريــخ اســبانيا املســلمة 

وحضــارة األندلــس.

ثــم وخــالل زيــاريت األوىل للمغــرب عــام 1954 اكتشــفت أن عــارة وتزويــق عــدة منــازل خاصــة يف 

عــدد مــن املــدن املغربيــة القدميــة متفرعــة مــن نفــس التقاليــد الفنيــة التــي ألهمــت بنــاء قــرص 

ــال  ــن الج ــا ع ــازل بحث ــك املن ــكان تل ــل لس ــعي متواص ــن س ــه م ــا رأيت ــت مل ــا ذهل ــراء. ك الحم

ــد  ــا التقالي ــت يل حينه ــود. تجل ــم يف الوج ــك هدفه ــو كان ذل ــا ل ــغالهم ك ــع أش ــة يف جمي واألناق

األندلســية، كــا يعيشــها أولئــك الســكان، كنمــط حيــاة قائــم الــذات، وقصــد التمعــن والغــوص يف 

مختلــف جوانــب هــذا التقليــد الحــري وكالــه، قــررت االســتقرار يف مدينــة مراكــش ســنة 1957. 

ــة القــرن الســابع  ــي للــرق األدىن يف بداي ــدأت الرتحــال بهــدف دراســة الوضــع الفن عــام 1960، ب

مــع ظهــور اإلســالم. خــالل هــذه الرحــالت حظيــت بفرصــة زيــارة عــدد مــن تحــف الفــن البيزنطــي 

يف مدينتــي رافينــا واســطنبول، ثــم وخــالل إقامتــي مبــرص، اكتشــاف نتائــج آخــر الحفريــات األثريــة. 

ــرص  ــة يف الع ــازات الفني ــال اإلنج ــن ك ــا ع ــاال حي ــف مث ــة يف املتاح ــع املعروض ــك القط ــت تل كان

الحجــري الحديــث واإلمراطوريــات الزراعيــة يف بــالد مــا بــن النهريــن ومــرص القدميــة. بــان يل، يف 

تلــك القطــع، أســاس النشــاط الفنــي، يف تفاعــل مــا بــن املــادة والتقنيــة والوظيفــة.

ــة واملوســيقية للعــامل القــروي املغــريب، وزاد اهتامــي  بعــوديت للمغــرب، شــدتني املظاهــر البرصي

بهــا. فصــارت التقاليــد املوروثــة عــن األندلــس، بالنســبة يل، عبــارة عــن نظــرة ملــايض مــى، فيــا 

للثقافــة القرويــة املغربيــة مــن الحيويــة مــا يؤهلهــا لتكــون حجــر بنــاء مســتقبل املغــرب. 

ــدار  ــة ال ــة مبدين ــون الجميل ــد الفن ــس مبعه ــة التدري ــت بفرص ــنوات 1965 و1968، حظي ــن س ب

ــرك  ــدار البيضــاء يف ت ــون، تجســدت يف معهــد ال ــس الفن ــة يف مجــال تدري البيضــاء، يف فــرتة طليعي

ــي  ــة. قادتن ــة املغربي ــون التقليدي ــة عــى الفن ــاء قيمــة فني ــة وإضف ــة األوروبي ــات التعليمي املنهجي

ــة  ــة القروي ــة للثقاف ــر املادي ــة يف املظاه ــن تجــارب زمكاني بحــويث ودراســايت الكتشــاف شــواهد ع

ــوايش(.  ــة امل ــة أو تربي ــاج )زراع ــر( واإلنت ــل وح ــاة )رح ــط الحي ــالف من ــف باخت تختل

ــن  ــي م ــا مكنن ــدويل، م ــتوى ال ــى املس ــايث ع ــام بأبح ــايض، زاد االهت ــرن امل ــبعينيات الق ويف س

ــة.  ــة واألمريكي ــات األوروبي ــف والجامع ــرات يف املتاح ــارض واملؤمت ــن املع ــد م ــاركة يف العدي املش

ــر إبداعــي الخــاص. ويف  ــال لتطوي ــي كام ــس وقت ــس لتكري ــررت التخــي عــن التدري ســنة 1981، ق

هــذا الســياق، ســعيت إلضفــاء طابــع معــارص لنــاذج مالبــس مــن النســج املغــريب التقليــدي التــي 

.)Variations sur un pli( »ــة ــوان »تنويعــات يف طي ــس تحــت عن ــا يف باري قدمته

عــام 1990، شــاركت يف بعــث املتحــف البلــدي للــرتاث األمازيغــي يف مدينــة أكاديــر أيــن تــم عــرض 
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ــك  ــن باللهجــة الشــلحية وذل ــة للمتحدث ــة اللغوي ــن املنطق ــة م ــي املتأتي ــر مــن مجموعت جــزء كب

حتــى عــام 2000. 

خــالل هــذا العقــد، أديــت زيــارايت األوىل ملوريتانيــا ودول الســاحل. خــالل هــذه الرحــالت، بــدأت 

بحثــي حــول العالقــة بــن نــوع مــن الحــي التــي يرتديهــا طــوارق نهــر النيجــر وأوتــاد األرسّة التــي 

يســتخدمها نفــس هــؤالء الســكان. 

يف منــزيل يف مراكــش، الــذي صــار منــذ عــام 1989 متحــف تيســكوين، قمــت بتنظيــم مجموعــايت 

قصــد إثبــات أن الســاكنة املوزعــة مــن جنــوب املغــرب وحتــى منطقــة الســاحل هــم جــزء مــن نفس 

املجتمــع الثقــايف، يتشــاركون يف بيئــات طبيعيــة متشــابهة وتقاليــد مشــرتكة يعــود أصــل معظمهــا 

إىل حقبــة عصــور مــا قبــل التاريــخ. تأكــدت رغبتــي يف تنــاول هــذا املوضــوع بعــد مشــاركتي عــام 

1995 يف معــرض »أفريقيــا، فــن قــارة« )Africa, the Art of a Continent( يف األكادمييــة امللكيــة 

للفنــون بلنــدن.

لقــد عــزز تشــكيي مؤخــرا ملجموعــة قطــع تعــود للعــرص الحجــري الحديــث ورحــاليت األخــرة مــن 

املغــرب وحتــى النيجــر، قناعتــي األوىل: املغــرب مرتبــط ارتباطــا وثيقــا ومنــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ 

بعــامل جنــوب الصحــراء الكــرى. وهــذا مــا يســعى متحفــي وهــذا املعــرض لإلشــهاد بــه.

بريت فلينت
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بريت فلينت: السرية الذاتية

ــت  ــرت فلين ــج جامعــة أوترخــت. يعيــش ب ــدا، وهــو خري ــرت فلينــت عــام 1931 يف هولن ــد ب ول

منــذ عــام 1957 مبدينــة مراكــش أيــن اســتقر أوال لتدريــس اللغــة اإلســبانية. دفعــه شــغفه بالفنــون 

الشــعبية املغربيــة إلجــراء بحــوث ودراســات حــول مختلــف جوانــب الثقافــة األمازيغيــة وتجميــع 

القطــع الفنيــة ذات الصلــة ملــا يزيــد عــن 60 عامــا. هــو مــن أشــد املدافعــن عــن الثقافــة القرويــة 

املغربيــة وهــو مــا دفعــه الفتتــاح متحفــه الخــاص مبدينــة مراكــش ســنة 1996، متحــف تيســكوين، 

الــذي ميولــه بالكامــل، أيــن يتقاســم والــزوار مجموعــات تضــم مالبــس وحــي وأثــاث وزرايب 

ومنســوجات، تعــود يف معظمهــا ملنطقــة وادي ســوس ومنطقــة جنــوب الصحــراء يف اململكــة. عــر 

ــه مــع عــامل  ــي تجمــع املغــرب وثقافت ــة الت ــط املتين ــرت فلينــت عــى الرواب ــه، يشــهد ب مجموعات

جنــوب الصحــراء الكــرى.

بريت فلينت: مراحل حياته

1931 - والدته يف هولندا

1955-1951 - دراسة اللغة اإلسبانية يف جامعة أوتريخت ثم يف مدينة أمسرتدام

ــن عيــى ومحمــد مالحــي،  ــه األوىل للمغــرب، تعــرف عــى الســادة محمــد ب 1955 - خــالل زيارت

وهــا مؤسســا مهرجــان الفنــون بأصيلــة

1957 - مدرس لغة إسبانية مبعهد محمد الخامس مبينة مراكش

1958 - يتعرف عى املغرب القروي ويدرس زرايب منطقة شيشاوة

ــور  ــة تبل ــودة، بداي ــة الع ــرق األدىن. خــالل رحل ــم ال ــا ث ــدة ســنة إليطالي ــافر مل 1961-1960 - س

ــد املغــرب ــة وتقالي ــي لثقاف الحــدس باألصــل األفريق

1962 - بداية تجميعه للثقافة املادية القروية املغربية: حي وفخار وزرايب ومنسوجات وغرها

1968-1965 - أســتاذ مبعهــد الفنــون الجميلــة ملدينــة الــدار البيضــاء. نــر نصوصــه األوىل مبجلــة 

Maghreb Art

1974-1973 - نر كتاب »أشكال ورموز يف الفنون املغربية« 

)Forme et symbole dans les arts du Maroc(

1988-1975 - رحالت إىل دول الساحل: مايل، بوركينا فاسو، النيجر

1981 - افتتاح متجر تيكيوم للمالبس واألقمشة

1989 - افتتــاح معــرض »مــواد وتقنيــات« )Matière et Manière( بــدار تيســكوين، يف منزلــه 

مبراكــش، كــا قــام بإيــداع جــزء مــن مجموعتــه يف املتحــف البلــدي للــرتاث األمازيغــي يف أكاديــر

1996 - افتتاح متحف تيسكوين مبراكش

2000 - باع مجموعته ملتحف أكادير

ــة  ــدة جامع ــان، لفائ ــه، وعددهــم اثن ــه املعروضــة ومباني ــح متحــف تيســكوين، بقطع 2006 - من

ــاض يف مراكــش ــايض عي الق

ــع  ــة التاب ــون األمازيغي ــي للفن ــار برج ــف بي ــه ملتح ــة مجموعات ــوجات وأقمش ــح منس 2015 - من

ــل ــة ماجوري ــة حديق ملؤسس

ــة  ــة الرامي ــة األفريقية-األمازيغي ــاب »الثقاف ــل كت ــة ماجوري ــر حديق ــدار ن ــه ب ــدر ل 2018 - أص

جذورهــا يف تقاليــد العــرص الحجــري الحديــث الصحــراوي يف شــال إفريقيــا ودول الســاحل«، وهــو 

عبــارة عــى ملخــص لرحالتــه البحثيــة الطويلــة حــول تــراث شــال إفريقيــا والســاحل
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منى مكوار

منــى مكــوار ناقــدة فنيــة وأمينــة معــارض خريجــة املعهــد الوطنــي للــرتاث بباريــس )تخصــص أمانــة 

املتاحــف(، دفعــة ســنة 2017.

ــز  ــة مت ــدو مبدين ــز جــورج بومبي ــة متحــف مبرك ــة معــرض وأمين ــدت مناصــب أمين ســبق وأن تقل

ــس.  ــو بباري ــرص طوكي الفرنســية ومتحــف ق

ــة نذكــر: »مــكان وعالمــات«  ــى مكــوار مســؤولية األمان ــا من ــت فيه ــي تول ــن املعــارض الت ومــن ب

)Luogo e Segni( مبتحــف »بونتــا ديــال دوكانــا« )Punta della Dogana( مبدينــة البندقيــة )مــن 

ــان إســاعيل  ــردي للفن ــر 2019(، »كوســونويك« )Kusonoki( وهــو معــرض ف ــى دجن ــارس وحت م

بحــري بقــرص »نيجــو جــو« )Nijo-Jo( مبدينــة كيوتــو )أبريــل وحتــى مايــو 2019(، »نســوة 1962 

– 1968« وهــو معــرض فــردي للفنانــن كريســتو مبتحــف إيــف ســان لــوران مبدينــة مراكــش )مايــو 

وحتــى يونيــو 2019(، »حديقــة الذاكــرة« )Garden of Memory( معــرض مشــرتك لــكل مــن 

إيتيــل عدنــان وســيمون فتــال وبــوب ويلســن مبتحــف إيــف ســان لــوران مبدينــة مراكــش )2018(، 

ــع  ــس م ــايال هيك ــر وش ــن أين ألب ــع كل م ــرتك يجم ــرض مش ــة« )In the Carpet(، مع »يف الزربي

 )Ifa-Gallery( ســعدان عفيــف وإيتــو بــرادة وتيســر بتنيجــي وغرهــم مــن الفنانــن مبعــرض إيفــا

مبدينتــي شــتوتغارت وبرلــن )أكتوبــر وحتــى دجنــر 2016(، »أي مــكان، أي مــكان خــارج الكوكــب« 

ــو  ــب بارين ــان فيلي ــود للفن ــام دون قي ــض ت )Anywhere, anywhere out of the world(، تفوي

مبتحــف قــرص طوكيــو )2013(. كــا تولــت منــى مكــوار مســؤولية األمانــة ملــروع جديــد املحتــوى 

والشــكل للفنــان تينــو ســيغال تحــت عنــوان »تينــو ســيغال مبراكــش« )مايــو 2016( انتظــم بســاحة 

جامــع الفنــا بنفــس املدينــة. 

كــا ولعبــت منــى مكــوار دور األمانــة يف مشــاريع محــددة مــع فنانــن شــبان عــى غــرار بســمة 

ــة آرل(، مريــم  الريــف )2016، مبناســبة تظاهــرة لقــاءات آرل »Les rencontres d’Arles«، مبدين

بنــاين )2016، محطــه كهربــاء الفــن »PSA« مبدينــة شــنغهاي(، هشــام بــرادة )2013، متحــف قــرص 

طوكيــو بباريــس(.

تولــت منــى مكــوار كذلــك منصــب أمينــة مســاعدة فســاهمت يف إدارة العديــد مــن املعــارض نذكــر 

 )Chefs d’œuvre ?( »ــة؟ ــف فني ــام 2015، »تح ــيطة« )Formes simples( ع ــكال بس ــا »أش منه

عــام 2011 مبركــز جــورج بومبيــدو مبدينــة متــز الفرنســية، باإلضافــة إىل أحــداث كــرى عــى غــرار 

النســخة 11 مــن بينــايل شــنغهاي عــام 2016 )األمانــة العامــة: مجموعــة ركــس ميديــا 

.)»Raqs Media Collective«

ــن  ــدد م ــة يف ع ــة منتظم ــاهم بصف ــا تس ــاالت ك ــب واملق ــن الكت ــد م ــوار العدي ــى مك ــر ملن نُ

املجــالت املتخصصــة.
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1. خاللة مغربية عىل شكل رأس كبش
معدن 

األطلس الكبر الغريب، 
املغرب

التاريخ الدقيق غر معروف، 14 * 9 سم

2. خاللة مغربية
معدن ومينا شامبليفي

األطلس الكبر، وادي دادس، 
املغرب

التاريخ الدقيق غر معروف، 19 * 12 سم

3. مطرقة لكرس السكر
خشب منقوش ومدهون
شال األطلس املتوسط، 

املغرب
التاريخ الدقيق غر معروف، 31 * 19 * 5 سم

4. مطرقة لكرس السكر
خشب منقوش

شال األطلس املتوسط، 
املغرب

التاريخ الدقيق غر معروف، 31 * 18 * 3 سم

5. علبة مخصصة لزينة املرأة 
خشب منقوش

األطلس الكبر، تالوين، 
املغرب

التاريخ الدقيق غر معروف، 8 * 0.7 سم

6. علبة مخصصة لزينة املرأة 
خشب منحوت

األطلس الكبر، تالوين، 
املغرب

التاريخ الدقيق غر معروف، 8 * 0.7 سم 
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7. ملعقة تقدم لدى الزواج
خشب منحوت

أباالك، وادي النيجر
التاريخ الدقيق غر معروف، 23 * 6 سم

8. حاملة متيمة 
جلد

طوارق، النيجر
التاريخ الدقيق غر معروف، 19 * 38 سم

9. وتد رسير
خشب

طوارق، غرب وادي النيجر
التاريخ الدقيق غر معروف، 141 * 20.5 سم

10. واقي األمتعة
طوارق، موريتانيا

التاريخ الدقيق غر معروف، 100 * 63 سم

الصفحات املوالية:
صور مقتطفة عن معرض »برت فلينت«، 

2021-2020، متحف إيف سان لوران، مراكش
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متحف إيف سان لوران مبدينة مراكش

يعتــر متحــف إيــف ســان لــوران مبدينــة مراكــش )mYSLm(، والــذي افتتــح أبوابــه يف خريــف عــام 

2017 بالقــرب مــن حديقــة ماجوريــل، مركــزا ثقافيــا بامتيــاز، يحتــوي عــى قاعــة عــرض دامئــة. 

يف هــذه القاعــة معــرض دائــم يضــم أهــم وأشــهر أعــال إيــف ســان لــوران، تلــك األعــال »التــي 

ال ميكننــا املــرور عليهــا مــرور الكــرام«، وهــو ليــس مجــرد عــرض لبعــض األعــال، بــل يعتــر هــذا 

املعــرض الراســخ واملتأصــل يف مدينــة مراكــش رحلــة يف جوهــر فكــر وإلهــام املبــدع الفرنــي. 50 زيــا 

تتمحــور حــول تلــك املفاهيــم التــي اســتهوت إيــف ســان لــوران، فتأخذنــا يف قــراءة مختلفــة ألعــال 

املصمــم عــر منــاذج قــل تقدميهــا للجمهــور العريــض. ومــن املقــرر تغيــر القطــع املعروضــة بانتظــام 

)كل 10 أشــهر( للمحافظــة عليهــا وكذلــك إعــادة تنشــيط وإحيــاء املعــرض. 

ــة محــارضات،  ــة، ومعرضــا للصــور، وقاع ــروض املؤقت ــة للع ــوران قاع ــان ل ــف س يضــم متحــف إي

ومكتبــة بحــوث، ومكتبــة، ومقهــى ومطعــم. كــا يوجــد بالطابــق الســفي مركــز مخصــص 

للمجموعــات يضمــن حفــظ األعــال وقائيــا يف أفضــل الظــروف. 

يف قاعــة العــروض املؤقتــة التــي صممــت لتكــون واجهــة فنيــة وثقافيــة، ينظــم متحــف إيــف ســان 

لــوران برامــج تحتفــي باإلبداعــات الحديثــة واملعــارصة وخاصــة منهــا املغربيــة.

www.museeyslmarrakech.com

مؤسسة حديقة ماجوريل

مؤسســة حديقــة ماجوريــل مؤسســة ثقافيــة فريــدة يف املغــرب متتــد عــى مســاحة 3 هكتــارات يف 

قبــل مدينــة مراكــش. املؤسســة مخصصــة لعلــم النبــات والثقافــات األمازيغيــة واملوضــة والفنــون 

الزخرفيــة واإلنتاجــات الفنيــة املعــارصة. 

ــف  ــف إي ــة ومتح ــون األمازيغي ــي للفن ــار برج ــف بي ــل ومتح ــة ماجوري ــة حديق ــم املؤسس وتض

ســان لــوران مبدينــة مراكــش. مؤسســة حديقــة ماجوريــل هــي مؤسســة مغربيــة غــر ربحيــة متــول 

مشــاريعها متويــال ذاتيــا وتدعــم الرامــج الثقافيــة والتعليميــة واالجتاعيــة يف جميــع أنحــاء اململكــة.

www.jardinmajorelle.com

 presse@jardinmajorelle.com :للتواصل


